
Листки глоду використовують як сурогат чаю, а підсмажені ягоди, у 
суміші з іншими рослинними компонентами, заварюють для імітації кавового 
напою. Проте не слід вживати в їжу багато сирих ягід, оскільки це може 
викликати легке нездужання. 

Глід – чудовий весняний медонос, його медова продуктивність досягає 50 
кг з 1 гектара насаджень. Деревина цієї рослини дуже міцна, придатна для 
виготовлення різноманітних виробів, а подрібнені корені глоду – якісна 
сировина для отримання харчового жовтого барвника. 

Найчастіше вирощують у садах глід м'якуватий, який цінують за красу і 
смачні кислувато-солодкі плоди. Всі види глоду відзначаються не лише 
високою декоративністю, а й газостійкістю, широко використовуються у 
зеленому будівництві, насамперед для створення живоплотів, декоративних 
груп і алей. Гарний вигляд у парках мають поодинокі кущі глоду, що ростуть у 
центрі галявини. Добре переносить стрижку і формування крони. Його 
використовують як підщепу для вирощування гарних декоративних форм, а 
також для щеплення груші, сливи, айви і мушмули. Глід найкраще росте на 
добре освітлених місцях. Завдяки довгим і дуже гострим та міцним колючкам 
він не боїться пошкоджень худобою. Колючки нагадують стальні голки, які 
ніби заховалися в густому листі. Пізно восени після повного опадання листя, 
вони оголяються, тоді добре видно, як стирчать колючки на гілках в усі боки. 

Для захисту лісопосадок від пошкоджень худобою доцільно по периметру 
кожної заліснюваної ділянки посадити живоплоти з трьох-чотирьох рядів 
глоду. Коли він підросте і зімкнеться кронами, крізь цю загорожу на молоді 
лісопосадки не проникне жодна тварина. З кожним роком такі живоплоти 
ставатимуть все густішими і в них поселяться птахи. Пернаті друзі лісу 
знайдуть в заростях глоду і стіл і дім. Як відомо, де багато птахів, там мало 
шкідників, і ліс здоровий. Крім того, живоплоти дадуть значну кількість цінної 
лікарської і харчової продукції. 
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Зелена зона міста, як єдина система міських і приміських зелених 
насаджень, створює на його території сприятливі мікрокліматичні умови. Крім 
естетичного, вони мають ще й величезне санітарно-гігієнічне значення, 
захищаючи атмосферу від диму, вихлопних газів, пилу тощо. Парки, сади, алеї і 
бульвари є своєрідними легенями міст. Вдале поєднання різних рослин 
дозволяє значно зменшити шкідливі санітарні чинники урбанізації оточуючого 
середовища. Так, насадження дерев і чагарників значно зменшують амплітуду 
температурних коливань, збільшують у спекотні дні вологість повітря, 
покращуючи таким чином теплообмін людини і її самопочуття [1, 2]. 
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Асортимент деревних рослин парків і скверів складається головним 
чином з інтродукованих видів, вимоги до абіотичних чинників яких не завжди 
відповідають умовам їх вирощування. Згідно з В.Я. Заячуком [3] це переважно 
види з Європи, Північної Америки, Китаю, Малої і Середньої Азії, Сибіру, 
Кавказу, Сибіру та ін. Тому, метою даної роботи було проаналізувати участь у 
паркових насаджень дерев-інтродуцентів окремих парків м. Дніпропетровська: 
ім. І.К. Калініна, ім. П.А. Воронцова та ім. Б. Хмельницького та їх 
фітосанітарного стану. Інвентаризація зелених насаджень здійснювалася згідно 
документа [4]. Категорії фітосанітарного стану деревних порід оцінювали за 
шкалою Н.П. Красинського у модифікації Ю.З. Кулагіна [5]. 

Таблиця 1 
Дерева-інтродуценти парків м. Дніпропетровська  

% від загальної кількості екземплярів 
Вид парк ім. 

Калініна 
парк ім. 

Воронцова
парк ім. 

Хмельницького
Батьківщина 

Туя західна   1,91 Схід Північної Америки 
Сосна 
кримська 

 0,76 0,11 
Гори Криму, Мала Азія, 
Закавказзя, Балкани, Кіпр 

Ялина колюча 
ф. блакитна 

8,06 1,38 0,90 Північна Америка 

Кипарис 
вічнозелений 

7,20   
Західне Середземномор’я, Мала 
Азія, Північний Іран, Кіпр, Кріт

Абрикоса 
звичайна 

  1,12 Середня Азія, Північний Китай 

Вишня 
звичайна 

 0,83  
Субтропіки і тропіки Євразії, 
Африки, Америки, Австралії 

Черемха 
звичайна 

  1,46 
Європа, Західний Сибір, 
Кавказ, Середня Азія 

Яблуня 
домашня 

  0,67 Східна Азія, Кавказ 

Спірея середня   1,12 
Східна Європа, Середня Азія, 

Сибір, Далекий Схід 
Спірея 
японська 

1,44 5,55  Японія, Китай 

Акація біла 35,25 21,40 4,16 Північна Америка 
Гледичія 
колюча 

  0,78 
Америка, тропіки Африки, 

Східна Азія 
Айлант 
найвищий 

 1,32 1,35 
Південно-Східна Азія, Північна 

Австралія 

Береза повисла 2,30 3,33 1,57 
Європа, Сибір, Кавказ, Алтай, 

Далекий Схід 
Береза 
пухнаста 

  1,57 
Європа, Західний і Східний 

Сибір, Кавказ 
Бузок 
звичайний 

 12,50 2,81 Балканський півострів 

В’яз гладкий   9,57 
Середня і Північна Європа, 

Північний Кавказ 

В’яз шорсткий  14,59 10,92 Європа, Мала Азія, Кавказ 
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 Продовження таблиці 1 

В’яз низький 18,86 9,72 
Забайкалля, південна частина 
Хабаровського краю, Японія, 
Корея, північ Китаю і Кореї 

Верба 
вавилонська 

3,60 Китай, Іран 

Верба 
матсудана 

3,26 Китай, Корея 

Тополя біла 0,28 10,56 5,18 
Середня і Південна Європа, 
Кавказ, Мала Азія, Південь 

Сибіру 

Тополя 
пірамідальна 

4,84 
Середня і Південна Європа, 
Кавказ, Мала Азія, Південний 

Сибір 

Тополя чорна 6,74 4,39
Європа, південна частина 

Західного і Східного Сибіру, 
Північна Африка, Мала Азія 

Гіркокаштан 
звичайний 

6,79 1,87 4,39 
Помірний і субтропічний пояс 
Північної півкулі, тропіки 
Південно-східної Азії 

Горіх грецький 1,15 3,2 Середня Азія, Кавказ 
Дуб звичайний 1,44 7,09 Європа, Кавказ 

Клен-явір 1,68
Південна і Середня Європа, 

Кавказ 
Клен 
ясенелистий 

1,44 3,61 6,98 Північна Америка 

Клен 
гостролистий 

6,62 1,04 1,68 
Західна Європа, Кавказ, 

Південна Азія, центральна 
Америка 

Липа 
широколиста 

6,75
Південна і Середня Європа, 

Кавказ, Молдавія 
Платан східний 0,33 Кавказ, Мала Азія, Балкани 
Шовковиця 
біла 

1,15 0,22 Китай 

Шовковиця 
чорна 

0,67 Іран, Афганістан 

Ясен 
звичайний 

1,04
Європа, гори Західної Азії, 

Кавказ 

Аналіз даних з інвентаризації парків м. Дніпропетровська вказує на те, що 
переважну частину деревних насаджень складають інтродуковані види. Так, у 
парку ім. П.А. Воронцова серед визначених видів до аборигенних відносяться 
лише 2 види – верба біла і липа серцелиста (3,86 % від загальної кількості 
екземплярів, що зростають на території парку). До дерев-інтродуцентів 
відносяться всі інші види, а це 1386 екземплярів з 1439, що складає 96,32 %). 
Розподіл видів за категоріями фітосанітарного стану насаджень дав наступні 
результати: 21,61 % рослин – без ознак ослаблення, 36,13 % – ослаблені, 27,24 
% – дуже ослаблені, 11,18 % – ті, що всихають. До сухостою минулих років 
відносять 3,82 % деревних рослин насаджень. 
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Серед визначених видів дере парку ім. Б. Хмельницького до аборигенних 
відносяться лише верба біла і сосна звичайна (1,57 % від числа деревних 
рослин, що зростають на території парку). До дерев-інтродуцентів відносяться 
всі інші види (874 екземпляри).  

Розподіл видів за категоріями фітосанітарного стану насаджень дав 
наступні результати. Найбільший відсоток дерев від загальної їх кількості 
(42,57 %) відноситься до І-ї категорії фітосанітарного стану. Рослини, що 
відносяться до цієї категорії стану мають густу крону, зелене листя (хвою), 
нормальний приріст для даної породи. Стовбури не мають зовнішніх ознак 
послаблення. 

У рослин, віднесених до ІІ-ї категорії фітосанітарного стану (це 35,69 %), 
зменшений приріст пагонів на 20–30 % в залежності від виду, спостерігається 
місцеве пошкодження стовбура та всихання окремих гілок. Найчисленнішими у 
цій категорії виявилися: дуб звичайний (47,61 % екземплярів від загальної 
кількості виду), горіх грецький і верба вавилонська (62,66 і 68,75 %, 
відповідно). Найменший відсоток пошкоджених екземплярів має клен 
гостролистий (20 %). До сухостою минулих років відносять 2,27 % деревних 
рослин насаджень. Його наявність на околицях парку сухостою минулих років 
свідчить про те, що він не був своєчасно видалений. 

Найбільш ураженими шкідниками і хворобами виявилися такі деревні 
рослини: тополя біла – серцеподібною гниллю, в’яз шорсткий – листогризучим 
ільмовим листоїдом (Galerucella luteola), в’яз гладкий – голландською 
хворобою та трутовиком, дуб звичайний – раковими язвами, клен ясенелистий 
– борошнистою росою, гіркокаштан звичайний – мінуючою міллю, ялина
колюча – фітофторозом хвої. Хворобами і шкідниками ушкоджено 8,67 % 
деревних насаджень парку. 

Серед деревних насаджень парку ім. І.К. Калініна кількість дерев-
інтродуцентів складає 319 екз., що складає 91,93 % щодо загальної кількості 
рослин на досліджуваній території. У створенні зелених насаджень парку 
використаний лише один аборигенний вид – липа дрібнолиста (28 шт.). Оцінка 
якісного стану деревних порід на території парку ім. Калініна, вказує на те, що 
найбільша кількість дерев знаходяться у задовільному стані – 327 екз. (94,23 % 
від їх загального їх числа). Це переважно шовковиця біла, тополя біла, спірея 
японська. Біля 4,61 % рослин знаходяться в незадовільному стані. Ураженість 
зелених насаджень у парку складає приблизно 28,32 % від загальної площі 
насаджень. Найбільш розповсюдженими хворобами зелених насаджень на 
території парку ім. Калініна є хвороби грибкового та бактеріального 
походження: сіра гниль листків деревних рослин, усихання, трутовик 
звичайний тощо. В цілому, зелені насадження даної ділянки є деревами, що 
зосереджені крупним масивом, що не мають високо-декоративного, санітарного 
і меліоративного значення.  

Отже, порівняння реалів походження дерев-інтродуцентів вказує на те, 
що переважна більшість видів, якими представлені зелені насадження 
досліджуваних парків, походить з Європи (близько 38,23 % всіх видів), 41,17 % 
 види з Малої та Середньої Азії, 17,64 %  з Північної Америки. Найменша 
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кількість видів є походить з Балканського півострова та Японії і Китаю (по 8,82 
%). Співставлення ареалів походження дерев і їх фітосанітраного стану 
свідчить, що кращій він у рослин, батьківщиною яких є Європа, Середня Азія, 
найгірший – Японія, Китай, Африка, Іран.  
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